
náplEnd me||ék|eté: 2016' év' nínrá és Énzooyi Éru
TMTE XLVI. KutooTThozGYULEs 2016' málus t2'

2016. évi
TMTE munka- é€ pénz.igyl t.rv

1' A Nemzét| Munkaügyi Hivát.| 2014. oklib€r 1..én ké|t hátáoz6táv.| E.oooa13/2o14
nyl|vánt!.ü'sba vétel| slmon haáoau.n id6re mégádtá .2 enoédé|yt
fe|nótttép2ési twékeíyséoonk fo|ytáÉsára. st6té9|6i fu|.d'tun*l a íehóttképzé.i
tevé!ét'ységé! á megú}tott eíg.dé|Ynel n.gfe|é|ó€n ú' m|n&é9po|'t||6 és
minó*giranyitiisl Énd*€r á|'9ján ío|ttasu|'

2' Fo|ytátn' |éÍ a tágtoboro munl.át nind áz.gy.nl' mhd a,og' 6 Érto|ó bqor
$Ében ó pén7Úgyl stabi|iü's m.gErémtére érdekében'

3' A szlkmái munkában fo|yt.tni ke|| o|yán tó|éijnós e|ónyókon atapu|ó pártreE.gek
n€qerősít&t és bóvít.sét, ame|Yek a arE óníénít.áó ;űködésé-he

4' Erósít€n| lé|| a nemzétlöz. é házal pá|yáátokbá vá|ó békáp@ló<'ást és ó É*vété|t
eredményéző 'oÍásfe|tiáó és pá|yáát| munkát.

5. Fó|ytatn| ké|| á l(|(V't hnovációiának segítését ó Nemzet| Tehno|ógiái P|átfom
(TEXPLAT) megva|ósítás| teNében l'do|go.on *Lm.| rF| prgr.mok a|áplán' A
honzonü'|is proqr.mok megvá|&Ításáb.n ó TMTE'né| |ezdeménYezó *éEDet ré||

6' Tovébb té|| fo|ytótnl a&n gózdásiq| tero|étet fé|Éását (p|.: HoREcA, luÉipár,
végy|paf !épipár' é9é6é9úoy stb'), aho| Je|éítós tqtl| íe|ha*ná|ás ván és iqény
qereÉ|h.!í szákértó|, képzési' ism.Ettéí&tésl tevékenység(hkré.

l. TI{TE munkap.ograír
l/1. ^ @ío.t| mllköd....| ö.e!.oc.ó prcír.ho*

. x|-vt. Í||ÍE (0|dl'ttköz9YúÉ. . *km| tí.éró DD.r.mn.|
2016' nájus12'

t/r ve.tót.ío|.t| DUnk.t.N
IB o|..t.N: |eqá|ább 4 óllá|om/d, sú|ylonti íe|ádátok:
. Ré*ét€| . sakma| p.o!'Émo* l|a|.kíÉsábán. i|letve vé|eménv€z6
r A Némzét| T*hno|ógiói P|.tíorm sze||eÍÉb.n á kKv.k |nnováoójáná| s.gitése

Interd.*l|p|háís tertj|étek f€lt.árá$, hóa| és remuetkóz| kape|ótol

. szeÍémi ölt'k*g sy(Jtómunkó vegzése

. A gázdá|lodás| egyensú|y stab|||zá|á$, pá|yázáti forásbévon.si

. kózEmúktdés6 tlgtoborzásbaí (egyénl' loq|, párto|o'

. Áz appaátus m!íkájának s€gíté* ' É|yáamqye|és,
r Közremoktüés %knái anyaookö*éá||itiisában, ||letvévé|eményezésébén
E. o|..t.í| |ég.|ább. a|kaloí'Vw, sú|Ypond fe|adator:
. A gá7dá|lodás é. *|m.| közhá*nu munla e||enózse
. A9eweet|m!nk6 és á műkódés sabá|yoságénak v|zs!áhtá
. i4ér|esbdámoló' pénzüsyl téfu vé|éhé.yézése

TMTE

A



6. íapirend mé||ék|€te| 20.16. ét| munká. é Énzoqy|tery
II1TE xLvI' (uLDoTIXozGYULEs 2016. május t2'

^ ÍÚtE .p!.r.t!. í.|á.|.tt.B.
t Á *ervezet| múködés óssuéh.ngo|ás

kóvete|ményrendszééve|
.z új c|v|| tóNény

t A gázdá|kodás stab||ltásán6k fugtePmté*,
. T.gtobouis (é9yén|' los|, párto|ó)
. Kap@|attlftis á tá99á99a| és l.p@|atEndszér bóvíé* t.gságon kívü|
t Eqy6ü|ét| szo|oó|tltá$kf€j|6ztéé
. TMTE HÍr.dó útlán a tógság fo|yám.tos Élékoztatá$
. A kózhasznú twékénység nyi|ván6sá9át b|ztoító fe|adatok e||átá$
. K.p$|atépíÉs és kap.$|3tt!.nás á szákmal |apollG| 6 m.d.átka|
r Í{w.tnté.hÚ hon|áp é a TI.íTE fóeb@l o|dá|ánák nápEkész káó.ntartá$

I/3. N.m4üó' r.pgo|.tok í.'|at... - |o!mródY. . ÍEXPLAÍ m{nká'.ho':
. EU oeá9ok szókm.i pa.tneHeNezete|vé| égytjttmüködé €ósíté*
. Ré*éte| az EuRÁTEx iníormációk fé|do|gozáíiban és közvédtéébéí
. Ré*éte| 7 tem|ipári joqi tágvá||a|.t bevonásáv6| 6 sET pbj€lt

negva|ó6íÉában

t/.. sz.*m.. .rd.kk.pvb.l.ü muít.: stbÉg|a| p.nné6é9ék mé!éósíté* és
bóvíté* .z ágázát stab|l.zá|ása é9 íej|6zt6e érdekéb.n. E9ytlttmÜködó
partnérekk€| köz& fé||épés| Ksz, B(IK, Vosz/ KÁPB, M.gyar lpaÉzówtséq,
*akmai *öv€tségék/ k|a*terek, stb.

l/5. Stk@ttlyl pEgBmok

T.xt|b.ty.d .. Ío|or|'t. s'k@ú|Y
. uzém|áto!'át'is(ol) texd|k|készító cégekhéz p|. Medtum Kfr. K662e9
. K|he|yézett vézétóségl Ú|é(.k)
. R6zvété| 62 IFÁTcc mlnkáJában és a 24. kongE*usán, PádÚblében

(2016' jÚnius 13'16)

|.T.ak| '.xd Íúh.|Y Drc.r.mok
t 27' |.4üszáki Text|| Műhély: 1 nópos üz€m|átoqatás és stn6l pEgrám

TéNeuétt he|y9ín: egyetétés á|ótt

2a. i4|i*li Ta11| Műhé|y. 1 .ópos Üzem|átoqatiis és.zskmsi pfugEm -
tÖzös Énd@ény á2 MTl4 Hungán. EgyéÜ|étté|
Téfuezétt hé|yszín| EeureFHÚn9áriá Kft.| VeszpÉm
Tém.: Egészégüqy| t.rmékek

. A d|vatsakmát édntó
.sz.n trendék - Trcnd

5' Hatlmenti kapso|atépító pbgrám: Tanu|mányút Ko|osám 6 a
kömyékén ta|é|ható ruh.ipóri |'zerekbe' (3 nap), 2016' ortóbe.

Ruha.p6Ít vá|lá|*ozás menedÉment proqramok ("vezétés intégn'|t
l.|fogásb.n. Ruha|parl Vez€tói K|ub stb.)

|nll..cocy| ÍóÉ.zt.|
. xockázala|ópú és fo|yámátentrlkus gondo||odás á qyarodatban - osoÉndezvénv) 20t6' ná'dus 0a.

'irek" lonzu|tác|ó a dívatsziíeló|

'-/z-



5' náp|Énd me||é|.|ete: 20t6' évimun|€. é! pénuüqy' t €N
TMTE xlvl' kÜL.otTTkt2cY|ilÉs 2oló' málus 12.

!p..t.2d.6.e| e.ko.ztá|y
. RéÚéte| a TEXPLÁT hoÍlzontá|is pfuqónok sze €z6éb.n

IF.töÉén.d é. h..yonúnw.dó E.|@.zt.|Y
. száko*tá|yi é|óadá$k, fés'été| 6 sze||eúi

. szakosztá|y k|ubnapok f€|léÉ é|6ádólká|, Eeténként

orökségÜnk bizott*'g

. A n..ry.. t.xt||. .. rU h. |D.. lépv|..|.t. .2 t.xt|F .. ruh.lp.r.úóp.|
.röv.t....ó..' .z Eunt.x.b6. Kap@l.tt.rt.is 6 áz EuEtex
é.delvédé|mi tdérényégén.k Émoqatása a mógy.r vá||!|lozá$k
é.delébén. széfuézéti egYüttmÍikódé M.gyar KÖnnyÚlpaÍl szóvétséo -T|.4TE

. Í T!. 'qdl!.'Ító Elv..oÉe| t.,..'. p.ocnmol
R6zvéte| a Tetü|t|sztitók 2016. al sákma| Konferendálán

. n..aót.| . wxr 'ü5 (o*t'tk) é. . o|.b! r.xt|| Ú.d ..k|.|d!í!
(..M.t) u.rm.| a.rw.t.t pEgnríón. |||etw kaps|atot *inten
t.rtág EÚRÁÍEX prcgramokon, i|letvé sakkiá||ítá$kon

l/a. (Ü|íö|d| t.nu|náÍyut.k
. 5' Háüimentl kapcso|atépí!ó pbgrám: Tanu|mányút Ko|o&óft € á

kómyékéí tá|á|háó ruha|pan üz€mekbe' kámara| l.|á|kozóva| e9ybétów€.
(3 n6pl 2016. o*tóber)

t/9. -Fdn.*rá|ó|t.ro|.t.k"nnd@ánY.|
r Áz .gyén| védó.*kózör 6 védőruhi'.t Émakóébén - munkábiztoíságl

konzu|Édós n.p (2016' I' fe|év)
r T€xti|ipári .ffieetek a HoREcA *ekto. számár.

I/1o. Foíry..ztóv..l.|m| prcgr.m
2or6'ben fo|ytótjuk ! kon2u|tiá.|ókat, é. ó íTgysztóv.dé|ém é5 a véEenyJoo
aktuá||. kérdésé|.6| lnformác|ó nópot is tá.funk. száktanácadó| go|gá|tátásunk
|s az érdek|ódók rendé|kez6éÉ á||'

t/u. s.k|.F|9 k|.dvályok
. l/tágyarTexti|technlka - on|ine *k|ao meql.|entetése évi4 sámban
. TifrÉ hiradó (Textl|vl|óg) méqjé|entetése év|6 a|t6|ommó|

l/6. Egyoftnúrö(É.G| m.v.|ó.Úló É*n.| E.d@.ny.*

ll. TEXPLAT munkaprog.am t?
r(.9olód.. .2 E!óp.| r.*[|P.r| P|.tfofr (ETP) é. . l..m.t| xut.t.t|'
.d|..2t..|..!rndóc|ó. Í|v.t.l pÉ'.ktg.n{á|ó |.h.tó.é!.|he

A' lÚ..t.x .|t.l koor{h.|t 
"s.v. Efiryy ln Í.tt||.. sl|!." (sET) !ro,.ct

mlv.|ó.ító!ln.k 'oM.tÁ4 ú'.bö t2 t.xü||!á'i 'o'| t.íü.||.|.t
b.Ená.áv.|, 2 sakml kó .Eíd. a.ne...É|' sEÍ End*.. é' .D.w.r
.ckÜE to'ább f .'l...té..v.|.

$.|c.n.o..|.. *.r..tó| do|r.h.t.. (n.!bíz&B íormób.n)
. Mú*k'' teÓno|ó9i6i, fogyá9R'édeh'' Jogi szóktónásdás á vá||.||ozáso|to|

ér|ezó |gényél abp'án szo|gárótásl lé||.q!e|' RfialpaÍt rcnd9€BzéPez6 és komp|ex gryártágeNezés

3_,,?.-2,



6' n.piÉnd me||ék|ete:2016' év| munka' és pénzügyl téN
TIíTE xLvI' KÜLooTTKozGYÚLÉs 2016' náius 12.

EcyÜttmlkódé..k *.ío.s: há|ózatok' l|a*teEk mÚnkáján6k ségítés€, ip.r s
a térvezót égyÚttm'jködésénel *éfuezé*, kap.so|ltTk fej|eszÉ* á k+F 'féÍiva|
és. h.z.i é némzetkóz| tehno|óoi6i p|ltformokká|

lII. Fe|nóttképzés
|...!ué..d|..2t.d c.rrb í.l.d.tok

1. 2016.b6n fo|}.tátjuk á |'lérzétl Munk!úgyi H|vátá| áltá| E'000a13/2014
ny||vántattásbö v&é|i számon engedé|yezétt új fe|nóttrépz6i tévékényséqet, me|y
gyákor|ád|ag a2 oKJ Téxti|tisztíto és Text||9lne2ó kéozésÉ ko.látozjdon'
MiUt.in áz enqedé|yeétt képzésék köÉnek bóvíÉ*re tóbb okbó| (*bó|yozás, TüTE
TitkiBág *úk lápa.|té$, fin.nszirczás stb') nlncs módlnk' lgYanalko. Bí|yábtor
h'Ján, éoy€|őE a egék részéró| *m mutatkozott |gény úJ, támo96tásbó| is
megva|ósithó!' pE9.ám6' Ezt néíeqe|vé, 2016.ban stÉteg|a| fé|adafunk ezén !
téÍÜ|étén, hogy á fe|nóttkép2ési tevék€nyséqet a m€qúl|tott énoedé|yn€k
reoíé|.|ó€n áz új nhé6éqpo||t|ka és ml.ő*glráíyíÉs| Éndszer n9yé|émbévéte|Be|

2' 2016.bán .s értéke|n| kél| a kitúzött mhóésébrat és ö.éÉéke|ést ké|| végézn| á
ninő*g|ányiÉí réakónyv a|.pjá.'

6 .

3 ,

5.

Az Némzétqazd..ág| i4iniszténum meqb|á.ábó|, az M(IK (épzési. 6 okt.té.|
I9áz9átoíá9a á|ta|| fé|kéés ért€lmébén 2016' .|só fé|évébén Észt v6zúnk az oK'
kónnyúlpar| .zakna@poÉjábá tártozó Texn||paÍl tehnikus é á Text||t|sztíto és
tdti|9índó képzé*| %knái és v|s9akóvete|nÉíy€lrel' valam|nt a
modu|tá.tá|mánát loeenűsítéséb.n, átdo|qozásában é |éktorálágbán, va|amht a
Tertl||pá.l t*hn|kus| (*akgimnáziÚm| Gpzé.t l. éÍhtó) k€r€tta.téru |éktorá|ásában'

Á T|.4TE/ a Íexd|t|*t'tó EgY6Ü|és lózremÚ|ódéséve| fo|yámáten ko6érÚsíü 6
képuési témáUkát a Ke|méí€stó é .t|sztÍtó resteNlzsgához, mind áz írá5' é5 szóbé|i
vizsgák' mlnd pedlg a oy6ko.láti féIádatol aktua|lzá|á9ivó|'

Taglént észt ve*un| a neaúju|( 'omábán műLödó Fé|nónképzók szóvétséqe
mun|ájában, h69no.qü* á kaDott |nÍom&|ókót'

s.qíUúk Esco pÉgrámban (Eubpsn slj||s/comp.tenG, Qua||fiotions ánd
o@pát|ons - Euópá| kdséqevromp€tenciák, képésíréx| és Fog|s|koások
Európá' osztá|yo.ási Fends7éE) rérztvévó mlgyór s|éÉör srma' munMjór á
pblelt s|keÉ ío|ytáüisá érdekében'

En!.d.ly.z.tt kápz.4hr

-o" káp'ó.| |dó.. . ..Éb ká!E..
E'00o813/2014/D001 . Áz eqyénl védóeszközök mÚszák| kóvete|ményél,

r ivá |ásznisu k .ze m pontj.i, forgá|onbá hoata|uk és
aIka|naásuk szábá|yai

E.000a13/2014/o0o2' sza|agvez€tók ténhq'e

"A" típu.ú o(' e.tm.| k.D:.!
€'000813/2014/A001 . olo 3254202 Texti|tisztíÉ é5 texti|*ínezó saktépzés

!.yéb t.íío|Y.mok' té.|nc.t

|.'|Utén a sbá|yozási rend*er vá|tozágábó| ádjdóán kor|átozotta* a |eh€tősegéink
enqedé|Ygett |épze*k 'ídiü'*irá. eart, ahogy ..t má.2or5 bén 6 ekezdtük 6 ciger
Íé|é egyéd'' az adott vá||á|kozisra *abott t.nátikájú lt'v'débb.h6z.bb (3.ao óE)
Wábbképzéek méqvá|ósitiisát terve2zük'

vegv

.-:-"-L'



6' napiÉnd m.||ék|éte:2016. év mujki'é5 pénzugY|teru
T|4TE xLvI' KULDoTTxozGYUtfs 2016' má'us t2.

A m'. iégebbén kfél|Bztétt lép2éseink€t (p|. Texti|ipari ismeEt.|r l||etE
Fo9y.*!iéde|mi |smEték b|eMed |6fring képzée*, cégE *aboB a|apanyag|sméEtt
továbbkép2é*k stb') *h 'eEtnénk megszűítotn|' |dór6|'|dóÉ fréEhidétjü* ezekét |s.
Fo|yt.EUk á '€Neetfel|esztéshez l6pe|ódó.n áz egyéni í.j|e'tes| é tsm @achhc,
@gékhez k|hé|yeatt/ be|só t'én.ndélí|@t.

201ó.b.n. 2 ruh.|paí vá||á|to!isná| M|nóséqe||enór lépzé.t |s vélzlink, é9y T|yón 2014.
b€n jó| k|do|qoett tematlka *r|ntl .fi€|yet E9|9tá|t sakm.| képzésként 62 l4KI(
né||étt nűködő sz.kma| Pr9runkóveté|mény B|zottsiiqqa| mé9 *m tudtunk

ÚJ kézd.mény€zBkéít ped|g a kó2beén6t k|íók *ámáE eqy 3 nap6 tanío|y6n
t9tá|lltás& é. m€válósítá9át te@zol a fél|észtéí fo|yám.tok lebonyo|Ítiásának

:'. € ..



6' nap |end mé||ékéte: 2016' év hunka. és pénzi]qyitefu
TMTE XLVI' KoLDTÍTKÖZGYÚLÉS 2016' máJus 12'

Iv' 20t6. évi pénzÜgyi terv
Á 2016' evi pénziigyitéru a munkatéryben teNezm rendedényekrcl képzés| prcgrámok|a,
és az Eunjpái Un ó á|tá| támog.to!. sET pojekt.e épü|'
A pénzügyi teB szerk€zétében á.ivi| szerv€zetek.e vonatkozó 22a/2ooo (xI|'|9) és az
UJ 350/2011 (xu'30) Kormány.énde|et ll9y€|embevéte|éveI készü|t'

A Énzi]gyi teí 22374 EFT öszbevéte||e|,21 717 EFr kiádássá| és 65' EFI
éredménnye|számo|. A teru fóbb adataitaza|ább Ébázat té.tá|máza'

é b b ó ' b q d ! ' a a 9 t ó t o | a F n b d , é ú s

ebsaa9 f r ó t ó i . pdb |Eús

ö... rr..Jb (.+'+.''+1o.!r)

r.Ú.r. ddd .!-.' (^.)

KTzpnt'kói*Eváé.támqatás

He|yidnkományáÜkbl*gEtésitámqatis

L E!úpái Unió *ukulá s ábp]á'bó, eBe



I. ^ t.Matt !.v&.|.t É'|.t.!é..

Ért.laÍt.. n.ttó Árb.Yóh|. . '016. év| l.|th.*nú gkn.| m!ít. b€vételeit
tártó|mazzl á twék..yégék tipu$| neÍlnt:

6' nao|End me||él|eté: 2016' évimunkó. és Dénzüov| t €l.
TMrÍ xtv|' kÚLDtrrxözcvjlÉs 2oi6' má'|is 12'

RénddvénYelt tanuInánwt.k 3 412 EFT

o..e.É.r..ít.. n.ttó.rb.vét.|. 16 o:'/t EFÍ

KéDzésék- továbbkéózé*k
A2 úl íe|nóttkép2ésl énodély b..tokábán 2015 évb.n e|hd'tott téxti|tisztínjs olo's
képz*ünk várhatóán 2016 décémb€Éb€n fej.ződ|k bé.2016' fubruáóan egy kisebb
éTport (6 fó) .s e|kddte a képzést, oyákoitott, h.tl két á|kalmas óomában' ól
*eptémbéltó| et|ákozíak mald a 2o15'{a éo9oÉhoz 6 vé|ük eqyútt fognak mJd
véoézni' lé|€n|€g továbbl @port |ndítlsát ném téNézÜk.
2016.ban.z oKj's képzééken kívü|, o|y.n t.nío|y.nokká|| tÉn|ngékke| tefuézto.k,
me|yékét ó égek egyéd| |génye|k a|6pján rende|ik meq. 20r5'ben néhány l|yen
továbbtépzés e|őké*íÉ* már m.gtóÍtént (szá|á9€et6 tÉning, mhó.ége||.nórók
tép2é*' szémé|yi*9féJ|dtó tÉn|no' stb') Ezek me9va|ó6íÉ9 20r6'ban vérható.
E továbbképzé.ek bdó képzésként' a cégek $ját ÍE.sziEzi6ábó| vá|ósu|nal neg.

szakmá| End.aénvék- tanÚ|mánvutá*
2016.bán fo|ytatjuk hlgyományos proqfaíÚainlat (|.4Úszaki Tdt|| Fórum,
Fogyasztóvédé|m| konzu|tácilis nap, M.nóség| Tó@*t.| Pndezvény,) 6 eqy.€y
tem.ü*Ús Éndézvénnye| úÍá ny|tunl a HoREcI és .z védőruházatl'munkav.de|m|
szektor fé|é |s' 2016.bán je|eí!ósebb szakmai riá Ms (TEcHTExTILlTExPRocEss.
rrMÁ), amé|yÉ &poltot is 'ottunk *éryezni óz idén ném lesz.

2016' széptémb€. véqé|q nég sám6 íé|ádót vár .ánk az Eu á|ta| finón*írczott,
sET Ené€|áhótékony9'q| pblekt meova|'isítú9ibán' Enrek keretéb.n tóbbek kózótt
úl.bb, 12 texd|es é9 pfuleltb€ töfténó baofii*, két €ndezvény (szókmai
konfeEnc|a . Eneai.hltékmyíig, ené€i6 h€9tök.liüi6 . 2016. málus 12'; sET
záókonféen.|a - 2016. *éptember) nég*eNezése, vá|ám|.t a 30 hónapos
pEjekt |€záiá6ához tap@|ódó *a*mál é5 pénzúqy| bészámo|ók e|kézíÉ* a

szákértói t*élénvséobó| 2016.bón et e*ü b.vété|ékke| *imo|unk.

^' .@éh h.v.t.|.k 6 'lo .FÍ ég|.tdó{

Támooátá.l bévété|ek:

l'460áíszemé|yel szJA 19ó-o. t.|.'ón|ó.a|t 1a0 EFT.Ió|| miq ' .!Yén|
l.mot.ú.kat 200 EFT.tól kó|ku|á|tuk'

A' .!Én| é. 'ot| t.gdí'rEvét.|.l.t (5 700 Em óseqb.n tefue2zul' Á
vál|a||ozá$r kóÉben fo|Ytatju|. 3 tógrobon.stl .mt Cégre szabott se|gá|tátá$r
ki6j.n|ásivá| |5 óssékaD.so|uík'
Termé9etesen é|Únt t@ább. vá||a|koá.ot bév@ág áz Egye9ü|ét 'erezetébe;
mlíd lo9|, mhd pédig #rto|ó taqké.t'
Ugyanal|or áz égyén' t.gdÍla|ná| l'9 mé é|b€n' dé fiqyelembe véttük ó rá9sá9
tovább| óÉcédését. áz áktiv |oosztá|yhoz tórtozók é í9y máqás.bö dl)at fizeór

Ennel megfu|e|óén ! t€Nézéft tagdíbevété|e|Gt t'sé*€géb.n ktze| a2on6
nértékE terv.zmk' mint .méníy| 2015'bén 6 É.dkívÜ|i b€l5zetésekke| eqyott



6. nap|Énd ne||ék|€!e: 2016' év' munk!. é Énzuoy| teN
rMÍE xl!.l' KÜLDoTTxözo^]LÉs uoio' ma.li,s ru '

E.yáb moród..| b.vét.|.€ (p|. Érgy| ekö2 - |rcdabútor . étékésit6) 1oo EFT'

A É|Y&.tl c@'.kt.t megva|ósítá9lrá nem teNetiinl b€véte|eket, mive| az
EUMTEX áltá| k@rd|ná|t E!ópai Uniós pá|yáz.ti Émogátásbó| mégvá|ósÚ|ó 30
hónáp.dőta.tónú sET pfujékt könyvé|é.i *émpoítbó| várhótóón sk 2017.ben ío9
lézáru|ni. Más hóái, i||.we kt'zvéd.n EU.s pá|yáatokat, ané|yet€n indu|h.t.á.|q
9lno5 továbbE *r |átunk.

p.nzúdv| múvé|été* bévété|éit ó távó|yi évhez közé| háson|óan, 60 EFT.ta|

t*.. t.do.tl h.v.t.| 2ot6 ém! 22 374 €FÍ.

Ir. ^ klEh.*nú to.t.íYság .áíordlÚ...

201ó.ban az apparátÚsi béEL járu|ékok (mÚkódé| tó|tségék) néghátiábzott Éíét
a pá|yázatl prlékt (sET) terhéE tudluk mld é|'ánohi.

Áz ..'.!'.||.!Ú ...ordÍÚok (p|. po6tá, te|efon, nyomda, lrd6*ér és !z €gyéb
kó|tségek) egy ré.ze (ré8ikó|ts.9 dn.n) s'nten .bbó| a pá|yázóti fomisbó|

l...k .|.p'.ó ].rúry.|nk '..|nl . v..h.tó b.v&.|.|nk |hden| 'oíL|.l .
2016.r t.fu.att 11 046 CFÍ moröd..| brE.'.t. ^ k.,zh..znú
t.vék..y..Fk .rdm..y.' .' ó.tg mÚköd..| b.vát.|r (22 3,. .lÍ)| a .2
öE.. k|.d..t (21 717 EFT) ícy.|.mb. v.v., '.|.í Í||á. E!.lnt 657 lFT
p@il.Y .ndn.íÉ Dut't.

^ Mtn.| munr. kúkáz.l' té.Y.tó|!

. Á fe|nótt|épzési tévéken}ség továbbÉ is á sakmá| munka sú|yponqát kép€ui'
EgYso|.tünk ugvón már reoszere4e áz Ú, saba|yor 'erinh' tánog.rott
képz.*k |ebonyo|itás'ho7 'u|5é96 engedé|yt és n.hany képzéséÉ a
lóváhagyást, É|yúátok h|ányában aye|órc Je|entős' á vá||a|atok é9éról érkézó
|génnyé| még 20r6'bán sém 'ámífunk

. Továbbra sem |átunk *mm| o|yan tiírás e|ótt á||ó pá|yázatot, me|yÉ
E9y6Ü|etÚnk, mint non.pbfit, 'akmal szeruez€t pá|yázatot nyúÍhatna bé' íoy
20r6'ban *m sáhíthátvnk ||yen íorásbó| bev&e|E'

. Bár tórekszÚít áÍá, hogy regtó|á|jur, i||€tv€ éósitsÜk azokat a forá$|Gt,
6mé|yék b4été|é|nket jé|éntö*bb nértékb.n k|*ámítnatóvá tennék, az
E9yesü|et.et á táqdÍJakon' az EU.s pro,ékten, néhány' már b€jáEtot!
hagyohánYos Endezvényén tivÜ| 2016'ban s|n@nek o|yan tevékenyséqei'
n€|yék óo|yamtos' ÉídszeEs' teruezhetó bévété|t ódnán.k. Mind . kéDzé*k,
m|nd a saktaná6.dás, m|nd pedlq a2 @t|eges É|yázáti Émogatásbó| |étÉlóvó
proqramol lény€!ébén ád.h* Je||.E]ék'

. Fo|yamatos munkát |gé.ye| a Jogi és éqyéí| t.qok m.gtartá$' i||é.tve újl ártív
égyén. és joq| t.gok bévoná$ á TMTE haóköÉbe, me|yÉ . TitkáEág 2 fóre
.sókkenteR .ppaÉtlsának . á proqramok, kép2é$k szeN€zée, ||lewe a
pbléktfe|ódatol é||áÉ5 mé||ert . |aés 'déJe maród, e'ért fe|tét].nol számltunk á
vezétó téstu|eti tágok és a laosáo sagil9égéP.

. A 2 fóÉ óp6dt áppáréfusbó| 6dódó *ük *e@tmet.zet a munl.teN
mégvá|ósu|ósát is nágyban beÍo|vá$|já' A lózhe7núsáqhoz, vó|6m'nt ó
f.|n&tképz&| tévékeny*ghé7 |ap6o|ódó adm'nisztr.k|ós témek a rendevénvek'
tánfo|yamok *éryéz.s.tö|' úl teru|eték fe|térképeésátj|' . kap@|atol tovább
épitésétó| ve*ik e| .z döt, enero|át' A ]e|én münr.fe bén |elír kö2hás2nú
tevékénysé! c.r á veétós.g és 6 t.9si9 árÍv közEmÚködésévé| végezhétó é|.

_:,-=11



ó. nápiÉnd me||é|leté:2o|ó' év|murka.6 pénzugY| teN
TMTE xtw. |ot.DoTlxo2cY1,tEs 20|ó' málus 12'

. Az éqyét|en futó' EU's É|yázati pbjektün* (sEI) 2016.baí lé|éntős
tőlé|ékóté*| jár, m|E| a támo$tás ,ro%.& (kb. 6 Mió Ft) sk a p@jekt
|eáé9, á saknái béámo|ó 6 á pénzijgy| e|5aámo|é6 e|fog.dá$ Után kaplÚt
re9. Ennek v. átó ldele: 2017. I. Élév, áaz ném sk d ónészt ke||
fiEn*'@nunk' haném a feíti ósszeg 'm.ge|ó|egeé*. É á n| fé|ádatünl'

A műkódókép6é9et és a kftká2atot hatását ío|Y6mtos @sh.fl@ figye|6*t
e|érezük' é á ftqfu|e|ó ldőpontban va|ó b€avEtt@ást 62 hté2ó BiÉttság é. áz
E||enózóBizottríg fé|üqye]éte me||ett kíváoluk b]zto6Ítanl'

Budápést, 2016' nájus 12'

A ÍxÍE IÍté'ó tt|4tt.ó!. '.Y.$|'., holY . l|íÍE xlrA. |.\|rrdóttk.E!Y!|&! .
2016. évl mu.k.- é. ÉEoiy| t.w.t 22 37. EfÍ bd.t.|, 21 717 EfT b.dá.
m. qn 657 EfY.!y.nldc.l tbc.4. .1.

A Kú|dijtttóEgYű|é ké.i a TMTE vezétótestúhti tad.it, tigtsegvi*ti'it é tagíi€át, ho9y
ónkénté *Nező é Útml mÚnkájuk|G| tánogasák á 2ot6. d| munk.téfu|
feládátok té[6Íteét, ||létve éoÉni |€h€tóségé|khéz mérteí (t.9toboEá$a|,
Endezrenytére|, o|datás|, kéPé.| |éh.tógégék í.|üinááE| stb') *qítséq e|ó tovább|

T|4IE htézó aizc,ttgígá H.hs

.h /.^n.m
,..?4 >é-'e_-

A 2016' év| mÚnk.- & ÉízÚrY|
2o1(l. m.'u. 12-.n .|íT'.|tt..
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